Fakultas

: Pertanian

Program Studi

: Agribisnis

Semester

: V (Lima)

Mata Kuliah

: Ekonomi Manajerial

Pertemuan ke-1 s/d ke-4 sudah selesai dengan face to face
Pertemuan ke-5 s/d ke-9 dilaksanakan dengan Blended Learning/Mandiri, adapun
materinya sebagai berikut:
Pertemuan 5:
Estimasi permintaan
Pertemuan 6:
Peramalan permintaan
Pertemuan 7:
Teori produksi dan estimasi
Pertemuan 8:
Teori dan estimasi biaya
Pertemuan 9;
Struktur Pasar
Keterangan:
Khusus pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak ikut sit in) dipersilahkan untuk
membuat resume dari samua mata kuliah yang diprogramkan dari pokok bahasan di atas.

Fakultas

: Pertanian

Program Studi

: Agribisnis

Semester

: V (Lima)

Mata Kuliah

: Ekonomi Mikro dan Makro

Pertemuan ke-1 s/d ke-4 sudah selesai dengan face to face
Pertemuan ke-5 s/d ke-9 dilaksanakan dengan Blended Learning/Mandiri, adapun
materinya sebagai berikut:
Pertemuan 5:
Permintaan dan Penawaran lanjutan
Pertemuan 6:
Pasar persaingan sempurna
Pertemuan 7:
Pasara Monopoli
Pertemuan 8:
Pasar Faktor Produksi
Pertemuan 9-10:
Ilmu Ekonomi Makro dan Kerangka Filsafat Ilmu
Keterangan:
Khusus pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak ikut sit in) dipersilahkan untuk
membuat resume dari samua mata kuliah yang diprogramkan dari pokok bahasan di atas.

Fakultas

: Pertanian

Program Studi

: Agribisnis

Semester

: V (Lima)

Mata Kuliah

: Metode dan Teknik Penulisan Ilmiah

Pertemuan ke-1 s/d ke-4 sudah selesai dengan face to face
Pertemuan ke-5 s/d ke-9 dilaksanakan dengan Blended Learning/Mandiri, adapun
materinya sebagai berikut:
Pertemuan 5:
Populasi, sampel, dan teknik sampling
Pertemuan 6:
Rancangan penelitian
Pertemuan 7:
Penyusunan proposal penelitian
Pertemuan 8:
Data dan instrument pengukuhannya
Pertemuan 9-10:
Validitas dan reabilitas
Keterangan:
Khusus pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak ikut sit in) dipersilahkan untuk
membuat resume dari samua mata kuliah yang diprogramkan dari pokok bahasan di atas.

Fakultas

: Pertanian

Program Studi

: Agribisnis

Semester

: V (Lima)

Mata Kuliah

: Manajemen Produksi dalam Agribisnis

Pertemuan ke-1 s/d ke-4 sudah selesai dengan face to face
Pertemuan ke-5 s/d ke-9 dilaksanakan dengan Blended Learning/Mandiri, adapun
materinya sebagai berikut:
Pertemuan 5:
Perencanaan produksi Agribisnis
Pertemuan 6:
Perencanaan produksi Agribisnis dan Strategi Pemasarannya
Pertemuan 7:
Perencanaan produksi Agribisnis dan Strategi Pemasarannya (lanjutan)
Pertemuan 8:
Strategi penetapan pasar sasaran dan penetapan posisi
Pertemuan 9:
Penerapan bauran pemasaran (marketing mix)
Keterangan:
Khusus pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak ikut sit in) dipersilahkan untuk
membuat resume dari samua mata kuliah yang diprogramkan dari pokok bahasan di atas.

Fakultas

: Pertanian

Program Studi

: Agribisnis

Semester

: V (Lima)

Mata Kuliah

: Manajemen Usaha Tani

Pertemuan ke-1 s/d ke-4 sudah selesai dengan face to face
Pertemuan ke-5 s/d ke-9 dilaksanakan dengan Blended Learning/Mandiri, adapun
materinya sebagai berikut:
Pertemuan 5:
Penelitian Usaha Tani
Pertemuan 6-7:
Perencanaan dan Resiko Usaha Tani
Pertemuan 8:
Produksi Usaha Tani
Pertemuan 9-10:
Analisis Usaha Tani
Keterangan:
Khusus pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak ikut sit in) dipersilahkan untuk
membuat resume dari samua mata kuliah yang diprogramkan dari pokok bahasan di atas.

